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    Dorpsplatform      
        Zegveld   
 
         
 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 1 maart 2011.   
 
Aanwezig: 
Henk van Dam (voorzitter), Martin Schreurs (dorpswethouder), Piet Brak (vice voorzitter), Piet 
Bremmer (DB lid), Manon Verheul,  Joop Verlaan, Inger van Mourik, Bram Angenent, Renske 
Moes, Jaap van de Knaap, Jan van Amerongen (allen AB leden), Mike Smulders, Alex de Kruijf,  
G. van Elk, E. Verweij, C. Lehman, D. Heemskerk,  (toehoorders), S. Katsman, (AD Groene Hart), 
Wim Oudijk (stichting Milandhof), Jolanda van de Tol (Woerdense Courant), Nanda de Ridder 
(dorpsambtenaar),  C. Hoogerbrugge, R. Mees (raadsleden), J. Duijs (SWW wijkhuismeester),  
T. Hoogendoorn  (gemeente), Cor Doets (wijkagent),  Teus van Oosterom (CDA statenfractielid), 
Gerard van Ingen, Anton Kastelein en Jan Kooijman (polsstokclub Zegveld), Diana de Heer  
(chr. Oranjevereniging Zegveld), Paul Vonk (secretaris/penningmeester).   
Afwezig met kennisgeving: 
G. Gerritse, M. van Elk, G. Bol, C. Vink, P. Vermeij, A. Langerak, C. Lekkerkerker, R. Kwakkenbos 
en N. Verwer. 
 
1. Opening vergadering. 

Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  
Voor een aantal onderwerpen zijn genodigden/sprekers aanwezig. De agenda wordt hierop 
aangepast: 

2. Doeltjes grasveldje (vorige vergadering aangehouden)  
Door de SWW is de vorige keer het voorstel gedaan om op grasveld nabij Korensloot doeltjes 
te plaatsen. Dhr. Toen is afgesproken dat het agendapunt is opgeschort.  Dhr. Duijs van de 
SWW krijgt de gelegenheid dit punt toe te lichten. Dhr. Duijs geeft aan dat  een aantal 
kinderen een handtekeningenactie heeft opgestart en dat binnen korte tijd 13 
handtekeningen zijn opgehaald. De kinderen voetballen op het veldje nabij de Korensloot 32 
en schieten de bal elke keer tegen een schuurmuur, wat voor overlast zorgt. De kinderen 
willen graag kleine doeltjes op het grasveld. Dhr. Duijs merkt verder op dat de SWW 
sindsdien niets meer heeft gehoord en vreest dat het Dorpsplatform geen doeltjes wil. Paul 
Vonk antwoordt dat de vorige vergadering is afgesproken dat dit punt vanavond zou worden 
besproken en de SWW aanwezig was en hiervan dus op de hoogte was. De SWW was dus 
geïnformeerd en weet dat niet het DB, maar het AB over dit soort zaken beslist.  
Joop Verlaan vindt het plaatsen van doeltjes erg zinvol, mits de leeftijd van de kinderen 
tussen 6 en tot 10 jaar beperkt blijft, omdat anders de kinderen naar het trapveldje aan de 
Molenweg behoren te gaan. De andere AB leden zijn het met Joop Verlaan eens. Ook de 
gemeente geeft aan dat zij geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van de doeltjes.  
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De voorzitter vraagt hoe de bewoners er tegen aan kijken. Dhr. Duijs zegt dat de omwonden 
er geen bezwaar tegen hebben.  

   

De voorzitter concludeert dat: 
 Het AB instemt met de aanschaf van vaste doeltjes; 
 De aankoopkosten door het Dorpsplatform Zegveld en de SWW worden gedeeld; 
 Met de gemeente zal worden overlegd over de plaatsing van de doeltjes.  

3. Ontwikkelingen polstokclub Zegveld 
De vertegenwoordiger van de polstokclub Zegveld dankt het Dorpsplatform Zegveld voor de 
gelegenheid om de vorderingen van een polstokspringplaats toe te lichten. Hij geeft aan dat 
er veel animo is en reeds veel subsidies zijn ontvangen/toegezegd. Spreker vindt het dan ook 
jammer dat – nu er zoveel animo is en subsidietoezeggingen zijn – een kink in de kabel dreigt 
te komen en hoopt op steun vanuit de kern Zegveld.  
 
De vertegenwoordiger van de polstokclub Zegveld geeft aan dat zij in contact hebben willen 
komen met wethouder Schreurs, maar dat dit maar niet lukt. De gemeente lijkt niet echt  
mee te willen werken en vraagt bovendien veel geld voor een perceel grond, gebaseerd op 
bouwgrond, terwijl het in feite landbouwgrond is. De vereniging wil graag tegen een 
landbouwprijs een stuk grond van de gemeente huren/pachten. 
 
Wethouder Schreurs stelt dat de polstokclub Zegveld een en ander niet geheel correct 
verwoordt. De wethouder sportzaken wilde snel stappen zetten, echter het bewuste perceel 
grond ligt buiten de rode contouren en daarom zal de provincie geen toestemming geven en 
dus om die reden kan de gemeente niet meewerken. De vraag hoeveel dit zou moeten gaan 
kosten, is derhalve helemaal nog niet aan de orde en als dit zou gaan spelen, dan moet de club 
hetzelfde betalen als de andere verenigingen in Woerden. De wethouder vraagt of er geen 
boeren zijn die zouden kunnen helpen.  
 
De vertegenwoordiger van de polstokclub geeft aan dat zij inmiddels van een bouwsel hebben 
afgezien en bij wedstrijden een mobiele voorziening treffen. Zij vragen dus géén geld, alleen 
een stuk grond aldus de spreker die er aan toevoegt dat de meeste jongeren gewoon met de 
fiets komen en als er een wedstrijd is de parkeergelegenheid ook geregeld wordt. Op 
zaterdag en ’s avond kan er wellicht nabij de Jorai worden geparkeerd, aldus de spreker.  
 
Het AB ondersteunt het verzoek van de polstokclub en de voorzitter zegt toe hierbij te 
willen bemiddelen. Wel zal nog naar het onderdeel parkeren moeten worden gekeken, omdat 
het parkeerterreintje nabij de Jorai ook door de bewoners wordt gebruikt. Echter, het 
parkeren is met activiteiten als de Zegvelderie ook altijd geregeld, dus zal dat met 
polstokwedstrijden ook best in orde komen. Ook worden vanuit het AB suggesties gedaan voor 
locaties, zoals bij de voetbalvereniging of tennisvereniging. De polstokvereniging zal contact 
opnemen met de secretaris.  
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4. Burgernet/Waaks 
Burgernet 
Dhr. Hoogendoorn (beleidsmedewerker Veiligheid) is aanwezig en vertelt over de projecten 
burgernet en Waaks. Sinds vorig jaar is Woerden aangesloten bij Burgernet. Burgernet is een 
uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- 
en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Het wordt ingezet bij 
bijvoorbeeld vermiste kinderen maar ook in het geval van rampen of preventie.  In Zegveld 
zijn al bijna 100 mensen lid van burgernet maar hoe beter de dekking, des te effectiever 
burgernet. Hij roept een ieder op om snel op www.burgernet.nl te kijken en aan te melden. Hij 
voegt hieraan toe dat je ook tijden kunt opgeven waarop je níet gebeld wilt worden (b.v. 
nachtelijke uren). Slechts 1% van de criminaliteit van de gemeente Woerden komt vanuit de 
kern Zegveld, aldus dhr. Hoogendoorn. Hij geeft aan dat er sinds april 2010 slechts één actie 
nodig was, hetgeen erg positief is. Goede voorbeelden in Woerden voor deze actie was 
bijvoorbeeld de inbraakgolf in Molenvliet.  
 
Project Waaks! 
Project Waaks! is een preventieproject dat met behulp van hondenbezitters tracht 
criminaliteit in Woerden terug te dringen. Hondenbezitters lopen vaak een vaste route en hen 
valt het op als er iets anders is dan normaal en zien snel verdachte situaties. Afgelopen twee 
jaar heeft het project achtereenvolgens in het schilderskwartier en in Molenvliet en het 
Bloemen- en Bomenkwartier gedraaid en met forse dalingen in criminaliteitscijfers tot gevolg. 
Nu is Zegveld misschien wel het veiligste stukje Woerden maar dat neemt niet weg dat er 
niks gebeurd. Zo is er vorig jaar toch vijf keer ingebroken in Zegveld. Iedere inwoner die 
meer alert is op de verdachte situaties in de eigen omgeving draagt zijn of haar steentje bij 
aan een veiliger Zegveld. Dhr. Hoogendoorn roept mensen die interesse hebben in deelname 
aan project Waaks contact op te nemen met het Dorpsplatform Zegveld.  
 
Manon merkt na deze toelichten op dat het wellicht goed zou zijn als het Dorpsplatform 
Zegveld een thema avond zou organiseren. De voorzitter ondersteunt dit en zegt toe  dat 
deze wellicht nog vóór het zomerreces zal worden georganiseerd.  
 
Wout stelt dat de mensen in Zegveld de omgeving in zijn algemeenheid goed in de gaten 
houden en opletten of er iets aan de hand is.  
 
De wijkagent tenslotte merkt op dat burgers best wat vaker mogen bellen als zij iets 
verdachts zien. Zij kunnen dan gewoon 1-1-2 bellen, aldus de wijkagent.  
 

5. Ingekomen en verzonden stukken 
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze stukken 
konden worden ingezien bij de secretaris. Hiervan is geen gebruik gemaakt.   
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6. Verslag vergadering 7 december 2010  
 Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld.  
 Naar aanleiding van het verslag: 

o Ten aanzien van de Molenweg deelt Piet Brak mede dat er contact tussen de 
gemeente, het Dorpsplatform en de bewoners is geweest. In eerste instantie stak 
bijvoorbeeld de schoeiing er hoog boven het water uit, wat ook lastig voor de 
dieren was. De schoeiing wordt nu dieper geslagen (net boven water) en er komt 
een dekplank op, e.e.a. naar ieders tevredenheid.  

o Wim Oudijk merkt ten aanzien van de te bouwen appartementen (ter plaatse van de 
voormalige Rabobank) op dat hij het jammer vindt dat er nu 20 plaatsen ten koste 
van de parkeergelegenheid voor de bezoekers van de Milandhof gaan. Hij vraagt of 
er een gesprek met de gemeente mogelijk is om dit punt te bespreken. De 
voorzitter herinnert zich dat in het verleden over een doorsteekje tussen het 
parkeerterreintje nabij de Boschsloot en het parkeerterrein achter de Milandhof 
is gesproken. Nanda geeft aan dat over bewegwijzering is gesproken, maar dat van 
gemeentewege een doorsteek niet acceptabel werd geacht. De wethouder merkt op 
dat hij tijdens de informatieavond over de appartementen ook over dit onderwerp 
is aangesproken en omdat het technisch mogelijk is het wellicht toch zinvol is er 
nog een keer over te overleggen. Paul stelt dat horecagelegenheden bij pieken soms 
ook parkeerwachten inzetten en geeft deze suggestie mee als aanvulling op de 
doorsteek, verwijzingsborden en wellicht een verplaatsbaar hek.  Wout voegt 
hieraan toe dat de CSZ een doorsteek ook toejuicht, omdat het plein achter de 
Milandhof bij festiviteiten betrokken wordt.  

o Manon vraagt naar de brief van Stedin. De voorzitter leest de brief voor. Hij stelt 
dat het Dorpsplatform een signaal heeft afgegeven, maar dat Stedin zich er wel 
erg makkelijk vanaf maakt. De wethouder voegt hieraan toe dat Stedin 
verantwoordelijk is voor het leidingnet en de gemeente hierin geen zeggenschap 
heeft. Uit de reacties van het AB blijkt dat het Dorpsplatform niet blij is met de 
brief van Stedin. De voorzitter zegt toe nog eens – maar dan een pittiger – brief 
naar Stedin te zullen sturen. Hierin zullen de verantwoordelijkheidsvragen/risico’s 
scherper onder de aandacht worden gebracht.  

o Manon vraagt of er al iets bekend is over het strooischema (stuk Nieuwstraat 
richting de Jorai). De wethouder geeft aan dat het strooischema niet gewijzigd zal 
worden. Wel zal de gemeente zorgen dat er op de bekende plaatsen zout aanwezig 
is, zodat de mensen daar zelf wat kunnen strooien. Cok geeft op een vraag vanuit 
het AB aan dat in het bestuur van de Jorai het idee is geopperd om ouders zelf 
rondom de Jorai/Nieuwstraat te laten strooien. Geconcludeerd wordt dat de 
gemeente niet ingaat met het verzoek van het Dorpsplatform en deze mening ook 
niet gewijzigd zal worden. Dit punt komt dan ook niet terug in een volgende 
vergadering.  

o Renske Moes merkt op dat de Milandschool graag betrokken wil blijven bij de kern 
Zegveld. Henk antwoordt dat hij dit positief vindt, immers de Meije is voor een 
groot deel ook Zegveld! Paul heeft binnenkort een gesprekje met de Milandschool.  
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o Piet Brak geeft ten aanzien van de Hoofdweg het volgende aan: 
a. De (boog) lantaarnpalen komen niet aan de kant van het fietspad, maar aan 

de ‘weteringkant’.  Het AB is hierin teleurgesteld. Afgesproken was dat de 
lantaarnpalen aan de kant van het fietspad zouden worden geplaatst en 
zonder overleg komen deze dus aan de andere kant van de weg en is volgens 
sommigen het fietspad daardoor onvoldoende verlicht.  

b. Het is niet helder of de scooters nu wel of niet op het fietspad/rijweg 
mogen rijden. De bewegwijzering is onduidelijk.  

c. Een stuk ‘slecht’ asfalt wordt in mei hersteld. 
d. Er komen twee banken (‘hufterproof’) met panelen die een beschrijving van 

het landschap geven. Piet Brak zal de beschrijving maken.  
e. Over het planten van bomen zijn Piet en Henk bij de gemeente wezen 

praten. Omdat er veel leidingen liggen, is het plaatsen van ‘duurzame’ bomen 
niet mogelijk. Helaas is zelfs voor het plaatsen van 65 knotwilgen geen geld. 
De werkgroep heeft het niet op en gaat wederom kijken of hier een budget 
voor is. Ruud Mees merkt op dat elders in de gemeente bewoners zelf de 
slierten (jonge knotwilgen) hebben geplant en geeft deze suggestie aan het 
Dorpsplatform mee.  
Piet zegt toe dat de werkgroep Hoofdweg de punten a, b en e meeneemt, 
maar wil geen verwachtingen wekken inzake de lantaarnpalen.   

7. Mededelingen 
 Er komt een nieuw logo/briefpapier van het Dorpsplatform Zegveld; 
 Medio 2012 komt er een brede dorpsenquête. Eerst bestond het idee om dit eerder te 

doen, maar omdat er de afgelopen periode een aantal woningbouwenquêtes is gehouden, is 
het beter om de brede dorpsenquête later in de tijd te houden. 

 Dit jaar zal het ‘Dorpsplan’ worden geactualiseerd en in 2013 zal deze helemaal opnieuw 
worden geschreven.  

 Henk deelt mede dat de dorpsklok er staat en complimenteert de OVM met deze mooie 
dorpsklok. Ook de gemeente wordt bedankt voor de snelheid waarmee zij heeft 
meegewerkt aan het verlenen van de vergunningen.  

 Het Dorpsplatform heeft een actie ‘Zegveld schoon’ met € 200,-- gesponsord. 
8. Ontwikkelingen plan Rabobank 

Op 2 februari jl. was een inloopavond georganiseerd. De plannen zien er mooi uit en passen 
prima in het dorpsbeeld. Het DB zal met Bolton in gesprek gaan over de 
toewijzingsvoorwaarden.  

9. Servicewinkel 
Wethouder Loes Ypma  heeft de vorige vergadering aangegeven dat de gemeente  – voorlopig 
bij wijze van proef – ook diensten wil gaan aanbieden in de ‘Rabobus’, zoals bijvoorbeeld in het 
kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en heeft gevraagd of het 
Dorpsplatform ideeën heeft waaraan in het dorp behoefte is, zodat de gemeente kan kijken 
naar de mogelijkheden van het aanbieden van diensten en producten. Vanuit het AB wordt de 
vraag gesteld waarom deze actie wel zou slagen, terwijl het servicepunt niet werkte. Cok 
vindt persoonlijk dat een dergelijk servicepunt in de Zegge zou moeten worde onderbracht.  
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Het Dorpsplatform heeft in verband met een herstart van het servicepunt een aantal 
suggesties gedaan (deze worden onderaan het verslag weergegeven).  

10. Voortgang inbreidingslocatie Hoofdweg en Milandweg  
De wethouder deelt mede dat de gemeenteraad van Woerden een motie heeft aangenomen 
(leefbaarheid Zegveld) tot het beperkt oprekken van de rode contouren in Zegveld. Over de 
plannen Milandweg is nog niets te vertellen. 

Dhr. Heemskerk vraagt wat de overheid nu met Zegveld voor heeft. De plannen worden 
telkens weer veranderd. Eerst een uitbreidingsplan in Lagebroek (langs de Milandweg), toen 
een inbreiding achter de Hoofdweg en alle plannen gaan maar aan ons voorbij, hoe kan dat nou 
toch, aldus dhr. Heemskerk.  
Teus van Oostrom vraagt de voorzitter of hij dat mag toelichten. Hij licht toe dat op 
landelijk niveau  de hoofdlijnen worden bepaald en de provincie de regels vervolgens op 
provinciaal niveau vaststelt. Het Rijk wilde vanwege de Vinex locaties in den lande dat de 
overige regels strak zouden worden vastgelegd. De CDA en VVD in de provincie hebben 
uiteindelijk voor elkaar gekregen dat op zeven plekken gebouwd mocht worden.   
 
Paul vindt het verbazingwekkend dat een inbreidingslocatie achter de Hoofdweg niet mogelijk 
is. Het gaat immers om een bescheiden oprekking, er worden een paar milieuhinderlijke 
bedrijven uit de bebouwde kom verplaatst, de verkeerssituatie wordt veiliger én de 
achterstand in het bouwen van nieuwe woningen wordt hierdoor voor een deel ingelopen. Hij 
vindt dat de provincie hieraan gewoon moet meewerken.  
Manon vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot het probleem van de 
Nijverheidsbuurt (eigendom weg). De wethouder geeft aan dat het op dit moment een kwestie 
van geld is.  
 

11. Diverse politiezaken 
De wijkagent geeft de volgende cijfers weer: 
        2010  2009 
 Woninginbraken     5  10 
 Bedrijfsinbraken     0    1 
 Sportaccommodaties   0    2 
 Bedreigingen     3    0 
 Mishandeling     2    4 
 Diefstal uit auto    5    1 
 Vernielingen auto’s    5    2  
 Vernielingen brievenbussen, borden, etc. 17   10 
 Diefstal fiets                                         3                     3 
 Diefstal uit schuur/garage/box/tuinhuis   0                     2 
 Mishandeling                                              2                     4 
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Hij heeft voor wat betreft de criminaliteit een positief beeld over Zegveld. Hij voegt hieraan toe 
dat vooral tijdens de nachtelijke uren de inbreker of vernieler heel makkelijk een auto hoort 
aankomen en wegduikt, waardoor de politie zelf maar een kleine kans heeft de inbreker of 
vernieler te overlopen. Daarom moet de politie het vooral ook hebben van de waakzaamheid van 
de bevolking. Wanneer iemand iets verdachts hoort of ziet kan men direct het alarmnumer 1-1-2 
bellen en zo de politie helpen! “ 

 
De voorzitter overhandigt de wijkagent een brief van de Milandhof. Een of meer – waarschijnlijk 
jeugdige vandalen – hebben aan het einde van de middag geprobeerd een brandje te stoken. 

  
12. Gebouw voormalige openbare school 

Hieromtrent zijn nog geen ontwikkelingen te melden. Er zijn meerdere geïnteresseerden 
(kinderopvang, thuishuis, sport en kunst). De gemeente wil graag met het Dorpsplatform 
Zegveld overleggen, maar gaat er van uit dat er een redelijke marktprijs gevraagd wordt.  

13. Maatregelen Clausstraat 
In tegenstelling tot wat was afgesproken, is er geen vertegenwoordiger van de gemeente 
aanwezig om toe te lichten welke maatregelen in de Clausstraat getroffen worden om de 
wateroverlast tegen te gaan. De gemeente zal in mei een informatie avond houden. De 
voorzitter merkt op dat hij er van uitgaat dat het Dorpsplatform al eerder wordt betrokken 
omdat zij er anders weinig meer van kan vinden.   

14. Ontwikkelingen werkgroep Zorg 
De voorzitter is een kort tijd uit de running geweest en heeft de laatste vergadering gemist. 
Hij herhaalt nog maar eens dat er met de Boschsloot iets moet gebeuren, wij moeten goed 
voor onze ouderen zorgen, aldus de voorzitter.  Dhr. Heemskerk doet een oproep om de 
ouderen dichtbij de Coöp te huisvesten zodat zij zelf nog boodschappen kunnen doen. De 
voorzitter belooft de volgende keer met nadere informatie te komen. 

15. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
a. Legeskosten vrijwilligers  

Nanda geeft aan dat er een aan notitie wordt gewerkt. Jan vraagt wanneer deze notitie 
er zal zijn. Nanda geeft aan dat dit nog voor de zomer zal zijn. Diana (Oranjevereniging) 
geeft aan dat het voor de vrijwilligers heel zuur is. Er gaat een heel groot deel van de 
subsidie op aan legeskosten terwijl de vrijwilligers zich helemaal voor niets voor de 
gemeenschap inzetten. Diana vindt dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Ook is er vorig 
jaar overleg geweest met de burgemeester, die beloofde er iets aan te doen, maar in 
plaats daarvan gingen de leges juist heel hard omhoog! De wethouder onderkent het 
probleem, maar wil de notitie even afwachten. Overigens heeft de raad volgens Cok 
eerder besloten dat deze leges afgeschaft moesten worden en het college dit moest gaan 
uitwerken.   

b. Oud en Nieuw 
De voorzitter merkt op – ondersteund door de wijkagent – dat de oud en nieuw viering in 
Zegveld goed verlopen is en het Dorpsplatform daar tevreden mee is.  

c. Oprichting ondernemersvereniging  
De voorzitter merkt op dat hij blij is dat de ondernemers elkaar ‘gevonden hebben’. Het 
DB zal contact met hen opnemen om te bezien of er nog iemand vanuit de 
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ondernemersverenging in het Dorpsplatform zou willen gaan zitten. Het DB zal de 
bijeenkomsten van de ondernemersvereniging zoveel mogelijk bijwonen.  

d. Jeu de Boulesbaan 
Cok vraagt of de gemeente de baan een keer wil schoonmaken.  

e. Dhr. van Oostrom bedankt het Dorpsplatform dat hij bij de vergadering aanwezig 
mocht zijn.  

f. Gerrie meldt dat de klachtenlijn goed heeft gewerkt. Schade aan het asfalt ter 
hoogte van de kruising Eikenlaan/Middenweg is na een melding snel verholpen.  

g. De wethouder geeft aan dat er 11 miljoen bezuinigd moet worden. Het college nodigt 
de burgers uit om ideeën aan te melden (kan via briefkaart of www.ikbenwoerden.nl). 
Over de bezuinigingen komen volgens de wethouder ook nog informatie avonden.  

16. Vergaderdata 2011 
De volgende data worden vastgesteld: 

 Dinsdag 10 mei; 
 Dinsdag 5 juli; 
 Dinsdag 6 september; 
 Dinsdag 1 november.  

17. Sluiting    
  
 

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester) 
Zegveld, 9 maart 2011   

 
 
 

******** 
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Bijlage bij punt 9: 
Gemeente : 

 Hulp bij invullen formulieren van alle participanten 
 Front office voor huishoudelijke hulp 
 Front office voor aanpassing woning (WMO) 
 Front office voor hulpmiddelen WMO 
 Vraagbaak WMO 
 Aanvraag kwijtscheldingen 
 Aanvraag reisdocumenten 
 Ophalen documenten 
 Aanvraag WWB/BZ, etc.  
 Meldingen huiselijk geweld 
 Spreekuur wijkopzichters 
 Meldpunt klachtenlijn 

 
Woningbouwvereniging: 

 Inschrijving woningzoekende 
 Informatie over onderhoud 
 Informatie over huursubsidie 
 Hulp bij invullen formulieren over huursubsidie 

 
Verder heeft Geertje Bol aangegeven ook wel periodiek in de bus te willen zitten. 
  


